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Kære medlemmer. 

Forårets komme er nu en kendsgerning. Flere har flittigt benyttet de mildeste dage til klargøring af deres 

både. Mange længes efter at få vand under kølen igen. Nye medlemmer glæder sig til at få deres ny 

erhvervelse i for at opleve det fantastiske at have et fartøj og udleve drømmen. 

Søsætnings datoerne 26/4 & 6/5 er sat på tavlen. 

På listerne i klubhuset har medlemmerne begyndt at skrive sig på. 

 

Svendborg uddybning har været forbi og uddybe sejlrenden. Så den snart er sæson klar. Markerings rør er 

bestilt. 

”færge” Kaj / Sussi har været ude med 2 Dansk tursejlerbøjer i Egense Dybet, til glæde og gavn for 

medlemmer og gæster. God fornøjelse. 

Trygfondens donation af 40 redningsveste i størrelser fra 15 – 90 kg/værdi 20.000 kr. til brug for havnens 

medlemmer og gæster er nu ankommet. Bestyrelsen arbejder nu på at få en løsning i form af opbevaring til at 

stå færdig til Standerhejsning 29/4- 17. Men er allerede nu flittigt blevet brugt. 

Siden sidste nyhedsbrev i januar har bestyrelsen haft mange udfordringer i form af diverse ting i forbindelse 

med ordinær generalforsamling og den ekstra ordinære generalforsamling.  

Det har været en turbulent tid med mange slidsomme, nærmest umenneskelige opgaver udi det frivillige 

arbejde som bestyrelsens medlemmer har på taget sig. Turbulent fordi der også er mange udefra kommende 

faktorer der har påvirket sagernes tilstand. 

Bestyrelsen har søgt hjælp fra mange kanter for at forsøge at handle bedst muligt i disse sager. Dansk 

sejlunion er hovedorganisationen med Dansk idrætsforbund ovenover dem. Deres trækkræfter har ES 

bestyrelse haft megen støtte af. Men også arbejdstilsyn og datatilsynet er søgt information hos. En advokat, 

der har speciale i foreningsliv, er blevet hyret til support. 

Det skal ingen hemmelighed være i at dette, der har foregået, er et trist kapitel i Egense Sejlklubs historie. 

Bådmagsinet, Båd Nyt og Nordjyske Stiftidende er vi pludselig bekendt med diverse navne på journalisterne. 

Og når der har været opkald fra disse, har bestyrelsen enigt være forberedt på: 

Ingen kommentarer, I er velkommen til at sende spørgsmålene til Egense sejlklubs fællesmail. Til besvarelses 

fra en fælles bestyrelse. 

Det er der ingen af dem, der har benyttet sig af!  

Men øvrige sejler Danmark har været meget udfordret den seneste tid fra disse journalister, der åbenbart har 

tænkt sig at køre en aggressiv ”breaking news” effekt, hvor det har været vigtigt at få et budskab ud fremfor 

at lave en til bunds gående journalistisk artikel, hvor alle parter har haft en mulighed for at udtale sig. Og de 

faktuelle fakta er på plads. 

NØJ/Nordøstjysk kreds er et kapitel for sig. Den nyvalgte bestyrelse i NØJ (efterår 2016) har valgt at blande 

sig i ES interne sager. ES bestyrelse kan kun sige, Vi har prøvet at samarbejde med NØJ bestyrelsen uden 

succes. Men at vi har valgt efterfølgende ikke at samarbejde med denne NØJ bestyrelse, da Dansk Sejlunion 

efter rådgivning har forklaret ES bestyrelse, at NØJ/kredsene er sat i verden til at give støtte og rådgivning 

indenfor aktiviteter og kapsejladser. Se evt. NØJ kredsens formålsparagraffer på:  

http://sejlsport-nord.dk/om-nordoestjydsk-kreds/hvad-kan-kredsen-bruges-til/  

Eller på Dansk sejlunions site: 
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http://www.sejlsport.dk/mere/dansk-sejlunion/organisation/kredse  

Bestyrelsen har derfor også valgt nu, at fortælle jer som medlemmer vores tanker/beslutninger om 

bestyrelsesarbejdet. 

Som nævnt flere gange er vi som bestyrelsesmedlemmer valgt til at varetage medlemmernes interesser i 

Egense Sejlklub. Vi er frivillige og kommer med forskellige kvalifikationer. Bestyrelsen ønsker at være 

lydhør, men det kan kun ske om medlemmerne vælger at fortælle deres ideer, problemer eller betragtninger 

til bestyrelsen. 

Bestyrelsen mødes til bestyrelsesmøder ca. 11 gange årligt, som det står i vedtægterne. Der vil vi i fællesskab 

gerne behandle og diskutere medlemmerne ønsker, problematikker. Dialog er som bestyrelsen ser det vejen 

frem til at undgå konflikter/misforståelser. 

Derfor ville I som medlemmer i fremtiden måske blive mødt med et svar pålydende: 

Tak for dit mail/brev, dette er modtaget og behandles på næstkommende bestyrelsesmøde.  

 

Nyhedsbrevet og informationerne har bestyrelsen fået klager på tekststørrelsen, længden af nyhedsbrevet, 

hvilke informationer der udsendes! Den kritik vil bestyrelsen selvfølgelig tage til efterretning. 

Bestyrelsen vil derfor begrænse informationerne til et skriv, hvor kun de lokale Egense Sejlklub ting bliver 

beskrevet. Begrænse indsættelse af billeder og andet farvet Cliparts. Da det er til gene, når medlemmer 

vælger at udprintet nyhedsbrevet.  

Bestyrelsen vil derfor henvise til at billeder lægges på Face Book Grupperne: 

Egense Sejlklub  https://www.facebook.com/groups/140700117788/  

Egense Sejlklub - kun for medlemmer  https://www.facebook.com/groups/1694703800780519/  

Egense Sejlklub - Vild med vand   https://www.facebook.com/groups/1802924209958457/  

Her vil der også forsøges at sætte alle aktiviteter ind i kalenderen. 

Se i øvrigt Dansk Sejlunions nyest: SEJLER KALENDER 

http://www.sejlkalender.dk/  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dødsfald: 

Mange årigt medlem Bruno Larsen har sejlet ud på hans sidst tur. 

Ære være hans minde. 

Kondolence og hilsen til konen Nina og familien. 

_______________________________________________________________________________________ 

ÅRSMÆRKE 2017 – alle kan nu hente ES årsmærke 2017 på kontoret. Dette placeres på fartøjet så det kan 

ses fra broen.  
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Terrassedøren på 1. sal er der nu monteret en dørlås som i stueplan(samme åbnings betingelser), således 

der er adgang med Salto briknøglen udefra. Dette efter ønske fra medlemmer. Der vil være låst op som i 

stueplan. 

Arbejdsdage forår 2017: 

Hans Jørgen Thrysøe er tovholder: pga. operation har Hans Jørgen brug for hjælp til arbejdsonsdagene. Poul 

Erik Christiansen har budt ind med at være behjælpelig og agere Hans Jørgens højre hånd. Så nu genoptages 

arbejdsonsdage fra 5/4 kl. 9.00 og herefter hver anden onsdag. OBS der kan dog være det af praktiske 

grunde flyttes til en anden ugedag! Men hold jer orienteret på Facebook eller opslag på opslagstavle. 

Kaj K. Nielsen har lovet at bistå med arbejdes lørdage/søndage: kom og giv et par timer eller mere. 

Lørdag den 22/4-17 kl. 9.00 – 14.00 

Søndag den 23/4-17 kl. 9.00 - 14.00 

Søndag den 14/5-17 kl. 9.00 – 14.00 

Lørdag den 20/5 -17 kl. 9.00 – 14.00 

 

OBS: Generelt havnereglement for Danske lystbådehavne forskriver at dit fartøj skal have fender på 

siderne. Så venligst overhold dette. 

 

Kontortiden vinter: torsdage fra kl. 14-16   Øvrige henvendelser på: egense-sejlklub@live.dk eller 98310057. 

 

PBV Sekretær Bettina Jane Nielsen, Egense Sejlklub. 280317 
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